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Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386

Beste Vreugdestappers, 

Ditmaal een wat kortere vakantie-editie. Redactie is “geestelijk” in verlof. Heel wat mensen
hebben al van een welverdiende vakantie genoten, bij anderen staat het zeker nog
bovenaan de “to do”-list. Elke maand verder zijn er ook weer velen bijkomende
gevaccineerde en komen gelukkig meer en meer mensen tot het besef dat vaccineren een
noodzaak en plicht is om onze samenleving te verlossen van deze pandemie.
Vermoedelijk zullen 65+-ers en risicopersonen weldra nog een derde vaccinatie krijgen om
de bescherming te optimaliseren. Maar … we zien wel. 

Gelukkig was in juli nog niet iedereen op verlof, want het aantal helpende clubleden was
meer dan nodig. 
- De eerste van 3 WK-krant bedelingen in Groot-Huldenberg, alsook de bedeling aan
handelaars in Groot-Bertem, Groot-Overijse, Groot-Huldenberg, Hoeilaart en Groot-
Tervuren. Bedankt aan alle 22 mensen die hieraan meehielpen! 
NB In Groot-Tervuren is zeker nog extra mankracht nodig om de tweede (en in september
de derde) “handelaars-bedeling” tot een goed einde te brengen. 
- Onze Huldenbergwandeling met 42 km uit te pijlen parcours en een start- en rustpostzaal
op zondag 25 juli. 

Augustus wordt gelukkig wat rustiger, al hebben we vanaf 12/08 (bericht zonet ontvangen)
normaal de tweede WK-krant-bedeling. Ter info, deze 3-delige bedeling brengt voor de
clubkas meer op dan twee geslaagde wandelorganisaties of 4 maal zoveel als één
Huldenbergwandeling. 

Het Huldenberg WK dorp is in volle uitbouw. De gemeente lijkt ook in verlof want er komt
momenteel weinig nieuws van dat front. Zie verder in deze Vreugdeklapper voor wat meer
info. 

Wandelen. Herstart na covid-pandemie! De coronawandelingen zonder catering hebben in
onze provincie voorlopig nog een veel grotere opkomst dan deze met catering.
Vermoedelijk zal dit na het verlof wel terug meer en meer normaliseren. 
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In vorige Vreugdeklapper werd er opnieuw de kans geboden om zich in te schrijven voor
de nog vrije plaatsen op de 4-daagse. Enkele personen hebben dit ondertussen reeds
gedaan. Andere geïnteresseerden, aarzel niet te lang, aanbod is beperkt! 

Voor de gelukkigen die nog op vakantie kunnen/mogen vertrekken: alvast een prettig
verlof gewenst, voor de anderen die al terug zijn of komen: welkom thuis! Maar hopelijk
blijven er toch nog voldoende mensen beschikbaar om de WK-krant-bedeling vlot te laten
verlopen ;) 

Afgelopen maand mocht onze club 4 nieuwe leden verwelkomen: Tanja Selvais en Dirk
Van Nieuwenhove uit Huldenberg en Thaïsa Simons en Kristof Van Ostaede uit Muizen.
Allen van harte welkom en alvast veel wandelplezier gewenst!  

Tot slot hier zijn onze wandelstatistieken van juli. Een stijging van 30% in vergelijking met
de maand ervoor. Goed bezig Vreugdestappers! 

 

Het leven is als zeilen. Ook met tegenwind kun je vooruit gaan!

Infoberichten

Wandelbegeleider gezocht
Centrum Ganspoel vzw in Huldenberg is op zoek naar iemand die op regelmatige basis één
van hun bewoners wil meenemen om te gaan wandelen. Zo wil men hen wat meer uitdaging
bieden op het vlak van beweging. Indien je hiervoor interesse hebt of je kent iemand die dit
graag wil doen, dan kan je voor verdere inlichtingen Heidi Greven contacteren
(heidi.greven@ganspoel.be).

Afhaling gadget Limited Edition wandelboekje
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Wie een voldoende aantal stempels heeft in het speciale Wandelsport Vlaanderen Limited
Edition wandelboekje, kan zijn boekje inruilen voor de geschenken. Als wandelaar kan
je kiezen voor welk gadget je spaart. Bij 15 stempels ontvang je een poncho of bij 25 stempels
ontvang je een rugzak. Hieronder vinden jullie alle resterende afhaalpunten: 

- Zo 22/08/2021 - De Lummense Dalmatiërs: Limburg Wandelt 
- Zo 19/09/2021 - De Lustige Wandelaars Merchtem: Vlaams-Brabant Wandelt 
- Zo 07/11/2021 - WSV Schelle: Octaaftocht 
- Zo 14/11/2021 - WSV De Keignaerttrippers Oostende: West-Vlaanderen Wandelt
- Zo 28/11/2021 - WSV De Lachende Wandelaars Aalter: Uilenspiegeltocht 
- Za 11/12/2021 - Wandelclub Nooit Moe Boezinge: Ieper in de winter 
- Zo 12/12/2021 - WSV De Bosdravers Eksel: Wintertocht 
- Zo 19/12/2021 - De Bosgeuzen Voorkempen Schilde: Donkeredagentocht 
- Zo 26/12/2021 - WSV Egmont Zottegem: Wafelentocht 
- Zo 26/12/2021 - Hanske de Krijger Oudenaarde: Oudenaarde in kerstsfeer 
- Zo 16/01/2022 - Wandelclub Tornado Boortmeerbeek: Wintertocht

Voorbije activiteiten

Zomertochten Huldenberg op 25 juli
Bedankt! 
Bedankt aan de aanwezige of wandelende leden; 
Bedankt aan de mensen die mee werkten aan de voorbereiding: Guy (parcours), Steven
(medewerkers-organisatie), Liesbet (administratie + allerlei), Jacqueline & co (catering), Marc
M / Mark V / Michel / Jacques T / Eliane en Fabian (afpijlen/borden ophangen, controle op
zondagmorgen, borden terug ophalen, pijlen afdoen, geleende borden halen en terug brengen,
catering op vrijdag, enz. - sommigen zelfs 4/5d), Jacques V (streekbier/ drank uit Spar); 
Bedankt aan de soepmakers; 
Bedankt aan alle opgekomen medewerkers; 
Bedankt aan de gemeente om ons de zaal gratis ter beschikking te stellen; 
Bedankt aan alle toch opgekomen wandelaars! 

Parcours was top, organisatie was top, medewerkers waren top, maar … de
weersvoorspellingen van onze Frank daags voordien waren schrikaanjagend! Samen met het
feit dat nog niet alle wandelaars terug de stap gezet hebben naar de georganiseerde
wandelingen, bracht met zich mee dat de opkomst erg matig was (450 wandelaars). 

De eerste indruk was dan ook “ontgoocheling”, zeker als we hoorden dat Leest boven de 1000
wandelaars uitkwam. Veel van onze trouwe “klanten” hadden op de koop toe de weg naar
Leest genomen, mede omdat dit voor hen een stuk korter bij was (en we voorlopig nog te
weinig in de digitale media aanwezig zijn!). Bij latere consultatie resultaten van andere
zondagwandelingen (dat weekend) was enige relativering echter wel op zijn plaats: Dalmatiërs
Lummen (680), Edegem (365), Mol (580 – met 130 van club Lommel en 50 eigen leden),
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Wortel (280), Staden (810 – 110 eigen leden, 1x50 en 4 x 40 van omringende clubs) en
Middelkerke (475 – 70 van club Westende). Deze cijfers geven dan weer aan dat het zowat
overal nog terug op gang moet komen. 

Maar wel leuk waren de positieve uitlatingen over het parcours, de organisatie en over onze
vriendelijke medewerkers. Wandelaars uit grote en ook verder afgelegen clubs begrepen niet
waarom dat hun clubs soms uitstappen doen naar plaatsen waar de omgeving (en organisatie)
de onze nog van verre niet benaderd. Ze beloofden bij hun respectievelijke besturen aan te
dringen om Huldenberg eens aan te doen. 

Kort samengevat: onze eerste grote organisatie na de hopelijk uitdovende pandemie was qua
opkomst zeker nog géén succes, maar was toch een geslaagde herstart waar we ook al terug
heel wat medewerkers mochten begroeten. En zoals steeds was de sfeer leuk en waren velen
blij om er terug eens bij te horen. Vanwege het bestuur dan ook een meer dan welgemeende
proficiat en DANK U! 

Meer sfeerbeelden zijn te vinden via onze website. 

Na tekort aan fietsen, nu ook tekort aan 
wandelschoenen en tentjes: "Maandenlange wachttijd" 

"Wie nieuwe wandelschoenen wil kopen, kan zich verwachten aan een wachttijd van
een paar weken tot zelfs maanden. Door de coronacrisis hebben veel mensen het

wandelen (her-)ontdekt. En dat vertaalt zich nu in een lange wachttijd voor wie
nieuwe wandelschoenen wil. Doordat de productie van de schoenen maar op halve

kracht draait, is er een schaarste ontstaan. Ook voor sommige lichtgewichttentjes is
er een wachttijd." 

 
Lees het volledige artikel op VRT NWS: klik hier.

Komende activiteiten

Hopelijk verloopt tweede editie bedeling WK-krantje even vlot dan
de eerste!
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De eerste bedeling WK-krantje was, zeker voor de huis-aan-huis bedeling in Groot-
Huldenberg, een groot succes! De bijgekomen of door gemeente slecht uitgelegde extra
bedeling in de omliggende gemeenten (Groot-Bertem, Groot-Overijse, Hoeilaart, en Groot-
Tervuren) aan de handelaars aldaar hadden heel wat meer voeten in de aarde. Met enkel nog
Mark M, Eliane, Michel, Jacqueline en Jean-Marie was dit wel een hele zware klus. 

De aangeleverde lijsten waren hopeloos verouderd zodat 
- er erg veel moest gezocht worden (soms nutteloos want niet meer bestaande) 
- er veel moest rondgereden worden (adressen waren alfabetisch en niet per deelgemeente) 
- en dus nam dot ook erg veel tijd in beslag. 

Voor Groot-Tervuren stond Jacqueline er op de koop toe spijtig genoeg alleen voor zodat dit
een calvarie was. Tevens stelden aldaar, in tegenstelling tot de ander gemeenten, de
handelaars zich soms wat weigerachtig op; wat minder leuk is. Het is natuurlijk géén
verplichting, enkel een vraag. 

Ergens op woensdag 11/08 wordt de tweede editie (8000 ex) geleverd. 
Dit zijn:
- +- 4200 voor de huis aan huis bedeling in Groot-Huldenberg) 
- enkele honderden voor gemeente zelf (voor sponsors) 
- en een dikke 3000 voor handelaars (cafés, restaurants, krantenwinkels, fietswinkels, frituren,
bakkers, rusthuizen, enz). In cafés en gedeelte van de opgenoemde handelszaken kunnen er
telkens een 10-tal afgegeven worden (vragen soms zelfs om meer exemplaren). Bij andere
handelaars waar klanten minder blijven hangen, zijn 2 à 5 meestal voldoende. De kranten zijn
voor alle duidelijkheid om mee te nemen door de klanten. Winkel, café, restaurant, … niet
open, dan gewoon een aantal in de brievenbus droppen. 

Enkele helpers (gelukkig niet te veel) zijn momenteel in verlof zodat helpende handen nog
meer dan welkom zijn! Dus draag je graag je steentje bij voor de huis-aan-huis bedeling, stel
je kandidaat om te helpen. Of verkies je de bedeling bij de handelaars in je  eigen
(deel)gemeente (Bertem, Korbeek-Dijle, Leefdaal, Overijse, Terlanen, Maleizen, Jesus-Eik,
Tombeek, Eizer, Hoeilaart, Tervuren, Vossem, Duisburg of Moorsel)? Laat het ons weten. Elke
bijkomende helper, al is het maar voor 1 of 2u, ontlast een andere helper met een gelijk aantal
uren. 

Dit is éénmalig. Het WK zal de komende 20 jaar niet meer naar hier komen. Maar het brengt
voor de clubkas, waar elk lid van geniet meer op dan gelijk welke georganiseerde wandeling.
Je aanmelden om te helpen, kan bij Jean-Marie (jean.marie@telenet.be of +32 486 86 23 32). 

Alvast bedankt!

Onze reis naar Bad Hofgastein van 7 september tot 15 september
2021
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Het staat nu echt te gebeuren. Nauwelijks 4 weken scheiden ons nog van het vertrek naar Bad
Hofgastein. Normaliter hebben nu alle deelnemers aan de reis de volledige som betaald. Als
dat niet het geval is, maak er dan snel werk van zoniet gaat je reis niet door. 

We zijn uiteindelijk met 24 ingeschrevenen en daarmee bezetten we 16 kamers in het hotel.
Van de 24 zijn er 6 deelnemers die de reis per auto maken, en, 18 reizen per bus. Met Intersoc
is afgesproken dat al onze deelnemers die per bus reizen, zullen opstappen ter hoogte van het
nummer 49 in de Streekstraat, 3080 Moorsel (Tervuren). Dat is voor alle duidelijkheid ter
hoogte van de woning van Maurice Vanaudenhaegen en Simonne De Rijck. Aangezien we een
grote delegatie hebben die wonen in, of een relatie hebben met inwoners van, de Streekstraat
is dat geen onlogische keuze. Maar, als tegenprestatie is gevraagd aan de deelnemers uit de
Streekstraat om te voorzien in een veilige parkeerplaats, liefst op een oprit en weg van de
straat zelf, voor de andere deelnemers die hun auto aan de opstapplaats moeten achterlaten.
Als je dus met de auto naar de opstapplaats komt, neem dan contact op met Viviane, Regine of
Maurice om af te spreken waar je je auto veilig kan stallen. 

Het uur van vertrek zal Intersoc nog meedelen in de reisdocumenten die je eerstdaags mag
verwachten per e-mail of post. Mocht je die nog niet ontvangen hebben op 1 september aarzel
dan niet om met Intersoc of met Guy Engelen contact op te nemen zodat dit nog tijdig kan
rechtgezet worden. Controleer ook eventjes de juistheid van de informatie in de
reisdocumenten: klopt de bestemming? klopt de datum? klopt het bedrag dat je moest betalen?
wordt er correct vanuit gegaan dat je per auto of per bus reist, enz. Foutjes worden snel
gemaakt en kunnen best tijdig gerepareerd worden. 

Vermoedelijk wordt in dezelfde reisdocumenten ook de informatie verstrekt betreffende de
Corona-maatregelen waaraan voldaan moet worden tijdens de busreis en het verblijf. Maar,
die maatregelen kunnen tot op het laatste veranderen. Dat zijn we ondertussen al wel een
beetje gewend. Intersoc houdt daarom op zijn website de laatste informatie bij voor al zijn
reisbestemmingen, dus ook voor Bad Hofgastein. Je kan ze raadplegen op: Maatregelen |
Intersoc. Wees alert en consulteer deze webpagina regelmatig zodat je zeker bent dat je
Corona-veilig kan meereizen, en, conform de lokale Corona-regels in Oostenrijk kan rondlopen
en verblijven. Vergeet zeker niet om voldoende mondmaskers mee te nemen op je reis. Ze
komen zeker van pas. 

Hieronder volgt de informatie die Intersoc verstrekt en geldt op 5 augustus 2021: 

Oostenrijk binnenkomen. Belgen mogen naar Oostenrijk reizen zonder in quarantaine te
moeten gaan. Oostenrijk wordt door de Belgische overheid volledig als groene zone
aangeduid. 
•    Je dient bij binnenkomst wel te kunnen bewijzen dat je gevaccineerd, getest of genezen
bent: 
       - Vaccinatie. Opgelet, een gedeeltelijke vaccinatie is pas geldig vanaf de 22e dag na de 
         eerste dosis. Je moet dit bewijs kunnen voorleggen in het Duits of in het Engels. 
         Je kan je coronacertificaat (in de 3 landstalen) verkrijgen via de volgende kanalen: 
              De app COVIDSAFE.BE. 
              De websites www.mijngezondheid.belgie.be of www.burgerprofiel.be. 
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              Een papieren vaccinatiecertificaat kan je verkrijgen op het nummer 078 78 78 50. 
      - Een recente negatieve test. Oostenrijk aanvaardt zowel PCR- als antigeentests. De PCR- 
        test mag niet ouder zijn dan 72 uur, de antigeentest niet ouder dan 48 uur. 
      - Een herstelcertificaat (je bent recent hersteld van Covid-19). 
•    Registratieplicht in de 72 uur voor je aan je reis naar Oostenrijk begint ("Pre-Travel-
Clearance"). Bij een controle moet een bewijs van registratie digitaal of uitgeprint voorgelegd
kunnen worden. Meer informatie over de pre-registratie kun je hier vinden. Het document kun
je hier meteen invullen. 

Terugkeer naar België na vakantie 
•    Vul het Passagier Lokalisatie Formulier (Passagier Lokalisatie Formulier | Coronavirus
COVID-19 (info-coronavirus.be)) ten vroegste 48 uur voor je aankomst in België in. 
•    Terugkeer uit een groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of een test.
Voorlopig is Oostenrijk een groene zone, maar opgelet: de status van een zone kan tijdens je
verblijf steeds wijzigen. 
•    Terugkeer uit een rode zone: 
      - Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een 
        recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of een herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine. 
      - Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. 
        Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. 

Vanaf 1 juli 2021 heeft de Oostenrijkse regering aangekondigd verdere versoepelingen in
te voeren. Vanaf dan zijn volgende regels van toepassing: 
•   Sluitingsuur horeca en events valt weg. 
•   De nachtgastronomie kan zo terug open. 
•   Geen minimumafstand tussen gastengroepen. 
•   Geen mondmaskerplicht meer in de gastronomie en hotels. 
•  Eenvoudige mondmaskers (stoffen maskers) toegestaan in openbaar vervoer, musea en
handel. 
•   Geen beperkingen in aantal personen bij evenementen. 
Check deze website voor de meest recente informatie. 

Zo, op reis gaan naar het buitenland vergt de nodige administratie en actie in deze Corona-tijd.
Laat ons vooral hopen dat dit ons toelaat om een veilige en aangename vakantie te beleven.
Wij kijken er alvast naar uit!!

Drankstand in Huldenberg WK-dorp op WK wielrennen 2021
Een dikke maand geleden ontvingen we volgende info vanwege organisator WK-dorp
Huldenberg. 

Beste verenging, 
Beste handelaar, 
Beste ondernemer, 

De passage van het Wereldkampioenschap Wielrennen op 24, 25 en 26 september zal vele duizenden
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wielerliefhebbers naar het centrum van Huldenberg lokken. Naast de passage van de wedstrijden is een
uitgebreid programma aan randanimatie voorzien, zowel overdag als ’s avonds. Vanzelfsprekend biedt een
dergelijk groots evenement heel wat opportuniteiten op vlak van uitbating van drank- en eetstanden. De
gemeente wenst deze mogelijkheden voor het grootste deel, en liefst zelfs uitsluitend, ten goede te laten
komen van Huldenbergse verenigingen en handelaars. Deze oproep heeft de bedoeling om elke
Huldenbergse vereniging en handelaar de mogelijkheid te bieden om zich kandidaat te stellen voor de
uitbating van een cateringstand. 

De organisatie van het fandorp is in handen van de n.a.v. dit evenement opgerichte vzw Huldenberg
Fandorp WK2021, in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur. 

Er werd verwacht dat we snel zouden reageren. Na een vlugge mondelinge consultatie van
enkele leden, bestuursmensen, sympathisanten, … (en een overwegend positieve reactie)
werd beslist om ook hier als vereniging aan mee te doen. Enerzijds omdat dit zeker leuk zal
worden, de organisatie volledig in handen is van Huldenberg Wk-dorp en we als Huldenbergse
vereniging niet konden achterblijven en dit ook weer extra inkomsten zijn. 

Weliswaar is bij het indienen van de aanvraag veiligheidshalve aangegeven dat we géén 3
dagen over 20 personen zullen kunnen beschikken en we dus liefst ergens helpen of een meer
bescheiden stand willen uitbaten. We hebben tot op heden nog géén positieve of negatieve
reactie gekregen van de organisatie. Woensdag 11/08/2021 is hierover met de organisatoren
wel een eerste vergadering gepland waar we hopelijk bevestiging en meer info zullen krijgen. 

Verdere info naar onze leden zal dan vermoedelijk snel volgen. Voor meer info kan je eens een
kijkje nemen op www.wkhuldenberg.be of contact opnemen met Jacques Verhoeven of Jean-
Marie Theunis. Voor de deelnemers & helpers wordt dit vermoedelijk een nooit meer te
vergeten event, zeker als Wout met de hoofdvogel gaat lopen!

 

This email was sent to <<Email Address>> 
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